
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE 

na rok szkolny 2020/21   

proszę dostarczyć wypełnioną kartę do dnia 25.08.2020r. 
 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………… 

……………………………………        …………............................................................... 

  /klasa i wychowawca/              /data i miejsce urodzenia dziecka/ 

 

Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………………… 

 
RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE/                           

 
 OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN/ imię i nazwisko  

 

…………………………………………………… 

  

MATKA /PRAWNA OPIEKUNKA/ imię i nazwisko:  

 

………………………………………………………… 

Telefon osobisty: ……………………………. Telefon osobisty: ……………………………. 

Telefon do pracy: …………………………….                  Telefon do pracy: ……………………………. 

Miejsce zatrudnienia: ……………………………. 

 

 

 

 

 

   (pieczęć zakładu pracy)                                                                          

 

Miejsce zatrudnienia:  ……………………………. 

 

 

 

 

 

  (pieczęć zakładu pracy)  

 

 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
                                                             ……...………             …………....................                    ..................................... 

                                                                           /data,  podpisy rodziców, opiekunów prawnych / 

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY. 

 

1. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, ze świetlicy o godzinie……… . Jednocześnie 

informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 
…………………        ………………….............                 ........................................... 

data, podpisy rodziców, opiekunów 

 

2. Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

 

1………………………………….  3……………………………………... 

2………………………………….  4……………………………………... 

5………………………………….. 6.......................................................... 

7....................................................... 8............................................................. 

 

 
                                                    .                                        ......................       ..........................................              …............................... 

 

                                            / data, podpisy rodziców, opiekunów / 

 

 

3.Czas pobytu dziecka w świetlicy:  od …................  do....................... 
 

 



 

4.Powód zapisania dziecka do świetlicy........................................................................................................................................... 

….............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ...........................................

.................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................................................... 

5. Dodatkowe informacje o dziecku ( choroby, zainteresowania itp.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Przyjmuje do wiadomości , że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w miejscach nie 

objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców. 

 
                                                                                          …............          ….............................                 …............................................ 

/data, podpis rodzica, opiekunów prawnych / 

 

 

Jednorazowe upoważnienia, czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej na kartce lub w dzienniczku dziecka. 

 

WAŻNE INFORMACJE 
1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 – 16.00 . 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy 

świetlicy. 
4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa 

pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie 

świetlicy. 

5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 
6. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do 

szkoły wartościowych przedmiotów[np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP 3, PSP itp. elektronicznych zabawek].  

8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych. 

9. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba 

odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie 

rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. 

10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną lub 

samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie [z datą i podpisem]. Bez takiego upoważnienia 

dziecko nie może opuścić świetlicy. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu świetlicy, oraz do 

ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy. 

 
                                                                                 …............          ….............................                 …............................................ 

/data, podpis rodzica, opiekunów prawnych / 

 

WAŻNE!!!  Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, dzieci wychowywane przez jednego z rodziców, 

który pracuje oraz dzieci dojeżdżające  z poza Kętrzyna. 

                           

Pouczenie 

1. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że dane są zgodne ze stanem faktycznym. \przyjmuję 
do wiadomości, że dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w karcie 

zgłoszeniowej. 

2. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na gromadzenie przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zawartych 

w karcie zgłoszeniowej w systemach informacyjnych szkoły oraz organu prowadzącego szkoły w Gminie Miejskiej Kętrzyn. 
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000. 

 

 

                                                                      …............          ….............................                 …............................................  
/data, podpis rodzica, opiekunów prawnych/ 

Przyjmuje do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest szkoła (świetlica szkolna) 

 Niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego prowadzenia procedury rekrutacji do szkoły podstawowej, świetlicy szkolnej oraz w 

przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań szkoły oraz zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn będącej 
organem prowadzącym szkołę 

 Przysługuje mi prawo do dostępu treści moich danych i ich poprawienia za pośrednictwem nauczyciela świetlicy 

Oświadczenia: 

3. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka na liście dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej.  

4. W przypadku jakichkolwiek zmian w informacjach podanych w karcie niezwłocznie powiadomię o nich nauczyciela świetlicy. 
5. Zapoznałem/am się z treścią powyższych pouczeń. 

 

 

                                                                                       …............          ….............................                 …............................................  
/data, podpis rodzica, opiekunów prawnych/ 

 


